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  අධ්යාපන අ අතායාාංශ    

ව්යව්ාා ත්වව්  ාා ව්යාපන ාඅ අඅ අඅයෝඅය 
ාම්බන්ධ්ාව්  - පිළිතුරු 

 

(1)  
 

1. මිනිා් අව්ශයා ාා වුව්තඅා ාුරඅානඅ ාා්ඩ  ාා ා ව්ා නි්්පන ානඅ   බනාාරීමත ාා ාම්බන්ධ් ව ිය ලු 
තටයුතු ව්යාපන ාඅ නා ාඳුන්ව්යි. 
 

2. ව්යාපන ාඅ තටයුතුව්න එඅම් මිනිා් අව්ශයා ාා වුව්තඅා ාුරඅානඅ ාා්ඩ  ාා ා ව්ා නි්්පන ානඅ   බනා 
ාරීමත ාා ාම්බන්ධ් තටයුතුව්න නිඅව්න්අා ව්යාපන ාකයත ා අම්  . 
 
 

3. ජීව්්වවීත ාඳාා අනිව්ාර් න්ත ාුරඅාග යුතු  නෑ අව්ශයා අම් ව්අ අඅ  මිනිාා  අව්ශයා 
ාුරඅාගන්අා විවිධ් ා්ව්රූපන  වුව්තඅා අම්  . 
 

4.  
 

අව්ශයා වුව්තඅා 

ආාාඅ බ්ව  අොටී  ඉඳිආප්පන  

අධ්යාපන අ  දුඅා්ථ අධ්යාපන අ   පන ෞද්ගලිත පන ාාල්  

අජේ පන ාාල් 

නිව්ාා පන රල්පන ්ව  ාාතාඅය නිව්ාා  නතාල් 

නිව්ාා 

ප්රව්ාාඅ  තෝටර් අථ  බා   බයිියතන  

 

5.  

අව්ාථ්ා ාා්ඩ  ාා ා ව්ා 

ා්අාඅ  ාබන්  ්රම්ුර  තන්ඩි්අර් 

තාන්ාව්තට තාංගන අව්ා්ථාව්තට 

ාාාාගී වීත 

ාාකය  ආාඅණ  රූපන නාව්අය ා ව්ා 

ආගමිත ව්ාව්්ව ියදු කිීමත තල්  පන ාන්  සුව්ඳ දුම් 

නිව්ා  ආඅක්්ාව් ානාා ගරනීත ඉබි  තුරු  ව්රට  අක්්ණ ආව්අණ 

 

6.  

i.  

අව්ශයා වුව්තඅා 

මූලිතව් පන රඅ අගියි අව්ශයා තතු වු පන සු නව්නුව් පන රඅ 
අගියි 

සීමි  අසීමි  

ිය ලු නඅාටත පන ොදු  එක් එක් අ   පන ෞද්ගලිත්වව්  අනුව් 
වුව්තඅා විවිධ්   

උ්වපන ්වති  ාතඟ ඇති   ුරද්ගන න්ට අව්ශය පන කයි 
ව්යව්ාා ත න් ාෝ ව්යාපන ාකයත න් 
නිර්තාණ තඅයි 
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  අධ්යාපන අ අතායාාංශ    

ii. මිනිා් අව්ශයා ාා වුව්තඅා ාුරඅානඅ නඅෑත න කි. 

iii.  

ාා්ඩ  ා ව්ා 

ාෞතිත පන රව්ර්වතක් ඇ ාෞතිත පන රව්ර්වතක් අර 

ාතජාතී    ාතජාතී  අො  

ගබ ා තළ ාරකි  ගබ ා තළ අොාරකි  

ාපන  න්අාගන් ව්න් තළ ාරකි  ාපන  න්අාගන් ව්න් තළ අොාරකි  

පන ාකයාෝගිත ා නි්්පන ානඅ ක්රි ාව්ලි ට 

අයව්ශය අො  

පන ාකයාෝගිත ා නි්්පන ානඅ ක්රි ාව්ලි ට 

අයව්ශය   

 

iv.  

(A) ාෞඛ්ය - අෝාල් (අජේ  පන ෞද්ගලිත) ආයුර් න ඔසු ාරල් ව්රනි  

(B) ාන්නි නඅ  - ුරව්්වපන ්ව  දුඅතථඅ  ාතාජ තාධ්ය ව්රනි 

 

7.  

 ව්යාපන ාඅේ ාම්පන ්ව ගනුනනුව්න  නවීත 

 ගනුනනු අඛ්්ඩ ව් ියදු වීත 

 අඅමුණක් පන රව්තීත 

 අව්නාඅතක් පන රව්තීත 

 මූනයත  ගනුනනු ාරනකිල්නට ගරනීත 

 ආර්ථිත තටයු්වක් වීත 

 

8.  

 ආර්ථිත තටයු්වත  නවීත 

 අව්නාඅතතට මුහුණ දීත 

 ගනුනනුව්න නිඅ වීත 

 ාම්පන ්ව ාාවිා කිීමත 

 නි්්පන ානඅ   මිනදී ගරනීත ාා විකිණීත ාම්බන්ධ් තීඅණ ගරනීත 

 අඟ ට මුහුණ දීත 

 පන රව්ර්වත ගරඅ ියතීත 

 ා්ව් ාං  පන ළඹවීතක් තිබීත 
 

9. ාෑත ව්යව්ාා ත ක්ත ව්යාපන ාකයත ක් අොව්අ අඅ ාෑත ව්යාපන ාකයත ක්ත ව්යව්ාා ත ක් න 

අො . ාතාඅ ව්යාපන ාකයත ෝ ව්යව්ාා ත ෝ ව්අ අඅ ාතාඅ ව්යව්ාා ත ෝ  ව්යාපන ාකයත ෝ ව්අ බව් 

තත ාටාඅන් නිරූපන අ   . 
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  අධ්යාපන අ අතායාාංශ    

10. එතඟ  . ව්යාපන ාකයත ා  නු  මිනිාාට අව්ශය ාා්ඩ  ාා ා ව්ා නි්්පන ානඅ  කිීමත. විකිණීත  බනා ාරීමත 
ආදී තටයුතුව්න නිඅව්න්අා . 
ව්යව්ාා ත ා  නු  ව්යව්ාා ත්වව් අනාාක් ක්රි ාතාීම්වව් ට පන කයව්ර්අ  කිීමත පිස ා ාරනසුම් ාතා ්
කිීමත  නිව්රඅි තීඅණ ගරනීත ඔා්ා  ආර්ථිත  ාතාජී  පන කයව්ර්අ තට විශාන නා නා ත ව්න්අා ව 
ුරද්ගන කි. ඔහු ව්යාපන ාකයත ක් පන තණක්ත අො . ආ අ ත ඉාළ තළතඅාතාීම්වව් ක්  ාතාජ 
ගරටලුව්තට පිළිතුරු ාව ුරද්ගන ක් ආදී නා ඔවුන්  වි්  පන ථ  ුරළුල් . ම් අනුව් නාා ඉපන යීත 
අඅමුණු තඅ ග්ව ව්යාපන ාකයත ාට ව් ා ව්යව්ාා ත න්  තටයුතු ුරළුල් . 
 

 

 

11.  
  

ව්යාපන ාකයත ා ව්යව්ාා ත ා 

ව්යාපන ාඅ තටයුතුව්න  නන්න් ගානුගතිත 
ාා ාම්ප්රනායිත ්රත තට  

පන කයාඅේ ව්අා්තම් ාරනකිල්නට ගනිමින් 
නිර්තාණශීලී අව්ෝ්වපන ානඅ පන නඅම් තඅගඅ 
ව්යාපන ාඅ තටයුතු තා ව්යි. 

අව්නාඅතට එඅම් තරතර්වක් අොනක්ව්යි අව්නාඅම් ාොඳින් ක්ා රුතඅ  නරකය  ාරකි 
අව්නාඅත ාාඅ ගනී 

අඟ  ට මුහුණදීතට එඅම් තරතර්වක් 
අොනක්ව්යි 

අඟ  තරතර්වන් ාො යි 

පන ව්තිඅ ාම්පන ්වව්ලින් වුව්න උපන කයත ප්ර ෝජඅ 
අොගනියි 

පන ව්තිඅ ාම්පන ්ව අව්ශයාව්නට අනුව් උපන කයත නා 
ප්ර ෝජඅ ට ගනියි 

ගානුගතිතව් ගරටලු විාඳීතට උ්වාාා ගනියි. 
ඉා ආාන්අ ඉනක්ත ඇති තඅ ගනී. 

ගරටලු නිර්තාණශීලීව් විාඳයි. ිගුතාලීඅ නරක්තක් 
ාහිව් දඅනර්ශීව් ඉනක්ත පිහිටුව්ා ගනී. 

ව්යාපන ාඅ  තිබඅ ්ව්වව් න්ත පන ව්්වව්ා 
ගරනීතන් ාෑහීතතට පන ්ව  . 

ව්යාපන ාඅ  ිඅන් ිඅ ුරළුල් තඅ ගනියි. පන ව්තිඅ 
්ව්වව්  පිළිබඳ ාෑහීතට පන ්ව අො . 

 

12. එත ප්රතාශ  ාය කි. ව්යාපන ාකයත ා  අ ාාංතල්පන  ට ව් ා ව්යව්ාා ත ා  අ ාාංතල්පන   තුළ නිර්තාණශීලී 
බව්  අව්නාඅම් අභි ෝග නා ාරනකීත  අඅාග නරක්ත  සුාව්ාදී වීත  අඟ ට තරතර්ව  ාම්පන ්වව්ලින් 
උපන කයත ප්ර ෝජඅ ගරනීත ආදී සුවිශ ෂී ව නක්්ණ න් නරකි  ාරකි . ව්යව්ාා ත ව්යාපන ාකයත ෝ ත 
ව්යාපන ාඅ  ිඅන් ිඅ ඉාළ තටමටතතට ගෙගඅ  අ අඅ ාාතාඅය ව්යාපන ාකයත ෝ ාාම්ප්රනා ත ආතාඅ තට 
ත ව්යාපන ාඅ තඅගඅ  ති.  

 

13. තහිදී ව්යව්ාා ත කු නා නිර්තාණශීලී ව්අ බව්  ගරටලු ාඳුඅාගඅ එ ට විාඳුතක් නා 
අව්ෝ්වපන ානඅ ක් බිහි කිීමතට අනාාක් ඇති බව්  කුතක්  තා   තොපන තණ නිපන නව්න්න්න  අ නි්්පන ානඅ 
තීඅණ ගන්අා බව්  අඅාග නරක්තක් ාහිව්  සුාව්ාදීව් අව්නාඅතක් නඅමින් එත තටයු්ව ආඅම්ා කිීමතට 
ාරනසුම් තඅඅ බව් ව්රනි තරුණු පිළිතුඅහි අ ාංගු වි  යුතු . 

 

14.  

 ව්යාපන ාඅ ව්යව්ාා ත ෝ 
 ාතාජී  ව්යව්ාා ත ෝ 
 අායන්කයත (ආ නිත) ව්යව්ාා ත ෝ  

15.  

i. ව්යාපන ාඅ ව්යව්ාා ත කි 
 

ii. ාතාජී  ව්යව්ාා ත ා 
ආ නිත ව්යව්ාා ත ා 
 

iii. ආර්ථිත තටයු්වත  දීත 
අව්නාඅතතට මුහුණ දීත 
ගනුනනුව්න නිඅ වීත 
ාම්පන ්ව ාාවිා කිීමත 
නි්්පන ානඅ මිනදී ගරනීත ාා විකිණීත ාම්බන්ධ්ව් තීඅණ ගරනීත 
අඟ ට මුහුණ දීත 
පන රව්ර්වත ගරඅ ියතීත 
ා්ව් ාං පන ළඹවීතක් තිබීත 
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  අධ්යාපන අ අතායාාංශ    

iv.  
 

ව්යාපන ාකයත ා ව්යව්ාා ත ා 

ව්යාපන ාඅ තටයුතුව්න  නන්න් 
ගානුගතිත ාා ාම්ප්රනායිත ්රත තට  

පන කයාඅේ ව්අා්තම් ාරනකිල්නට ගනිමින් 
නිර්තාණශීලී අව්ෝ්වපන ානඅ පන නඅම් 
තඅගඅ ව්යාපන ාඅ තටයුතු තා ව්යි. 

අව්නාඅතට එඅම් තරතර්වක් 
අොනක්ව්යි 

අව්නාඅම් ාොඳින් ක්ා රුතඅ  නරකය  ාරකි 
අව්නාඅත ාාඅ ගනී 

අඟ  ට මුහුණදීතට එඅම් තරතර්වක් 
අොනක්ව්යි 

අඟ  තරතර්වන් ාො යි 

පන ව්තිඅ ාම්පන ්වව්ලින් වුව්න උපන කයත 
ප්ර ෝජඅ අොගනියි 

පන ව්තිඅ ාම්පන ්ව අව්ශයාව්නට අනුව් උපන කයත 
නා ප්ර ෝජඅ ට ගනියි 

ගානුගතිතව් ගරටලු විාඳීතට උ්වාාා 
ගනියි. ඉා ආාන්අ ඉනක්ත ඇති තඅ 
ගනී. 

ගරටලු නිර්තාණශීලීව් විාඳයි. ිගුතාලීඅ 
නරක්තක් ාහිව් දඅනර්ශීව් ඉනක්ත පිහිටුව්ා 
ගනී. 

ව්යාපන ාඅ  තිබඅ ්ව්වව් න්ත 
පන ව්්වව්ා ගරනීතන් ාෑහීතතට පන ්ව  . 

ව්යාපන ාඅ  ිඅන් ිඅ ුරළුල් තඅ ගනියි. 
පන ව්තිඅ ්ව්වව්  පිළිබඳ ාෑහීතට පන ්ව 
අො . 

 

 

 

v.  

 තාතුන්  ඇඳුම් ාතඟ ළතා ාා තාන්ා ඇඳුම් න අනවි කිීමතට තටයුතු කිීමත. 

 ආ අ ට ඇතුල් ව්අ කු ා ළමුන්ට   ක්රී ා ාා්ඩ  ක් ෑගි ව්ශ න් නබාදීත. 

 කපන න් ්රත කින් බිල්පන ්ව ාඳාා යාග නබා දීත 

 ආ අේ ා ව්ත න් ාඳාා ව්ාඅතට ව්ාව්ක් විඅෝන චාකයතාව්ක් ාාංවිධ්ාඅ  කිීමත  අ  ආි   
 

 

16. ාා්ඩ  නි්්පන ානඅ  ාෝ බනා ාරීමත ාඳාා සීතාාහි ව ාම්පන ්ව ාාවිා කිීමත නිාා්ව මින ත ගනුනනු 
ියදු කිීමත  අ නිාා්ව ත  ආර්ථිත තටයු්වක් නා ාරඳින් .   

(2)  

1. √ 2. X 3. X 4. √ 5. √ 

6. X 7. √ 8. X 9. X 10. √ 

11. X 12. √ 13. X 14. X 15. √ 

(3)   

1. වුව්තඅා 
2. අව්ශයා 
3. ව්යාපන ාකයත ා 
4. ාා්ඩ  ාා ා ව්ා 
5. ා්පන ෘශය 
6. ා ව්ා  
7. අව්ශයා  වුව්තඅා 
8. ව්යව්ාා ත කු  
9. ව්යපන ාකයත ෝන 
10. ාතාජී   

 


